
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO DE

INFECÇÃO
CIRÚRGICA



INTRODUÇÃO

Este guia tem como objetivo orientar pacientes e 
familiares sobre as medidas preventivas que 
auxiliam no controle da ocorrência de infecções 
cirúrgicas.

CUIDADOS PRÉ-OPERATÓRIOS

• Pacientes fumantes devem interromper o 
cigarro por, no mínimo, 30 dias antes da cirurgia.

• Próximo a data da cirurgia, evite retirar pêlos 
utilizando lâminas de barbear, cera ou métodos 
químicos. 

• Nos 3 dias que antecedem a cirurgia, realize o 
banho pré-operatório de 12 em 12 horas. Utilize 
sabão líquido de clorexidine degermante 2% 
(como por exemplo Riohex 2%), principalmente 
pacientes de cirurgias cardíacas, ortopédicas com 
próteses e neurológicas. Consulte o seu médico 
para maiores informações. 

• Durante o banho, ensaboe toda a superfície 
corporal, com ênfase no local que será operado. 
Faça pausa de 1 a 2 minutos antes do enxágue.

• Proteja olhos e ouvidos ao utilizar o sabão, 
devido a toxicidade do produto.

Fique atento as orientações e previna-se 
contra infecções cirúrgicas.



CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS

•  Higienize as mãos com água e sabão antes e 
depois do contato com o curativo ou ferida 
operatória. O procedimento também deve ser 
realizado por acompanhantes e pro�ssionais da 
saúde antes de tocá-lo.

• Mantenha o curativo limpo e seco, seguindo a 
recomendação do seu médico. 

• Se prescrito pelo médico, atente-se para o uso 
correto do antibiótico e respeite horários e 
intervalos conforme orientação.

• Fique atento ao dia e horário de retorno ao 
médico. O acompanhamento é fundamental  
para previnir infecções pós-cirúrgicas.

RETORNO AO HOSPITAL

Fique atento aos sinais de infecção: ao 
apresentar febre, dor excessiva no local operado, 
vermelhidão, mau cheiro, calor ou secreção na 
ferida operatória, comunique o médico cirurgião 
e retorne ao Hospital Lifecenter para avaliação.

Fique atento as orientações e previna-se 
contra infecções cirúrgicas.



 (31) 3280-4000
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lifecenter.hospital

Entrada Principal: Av. do Contorno, 4747 
Pronto Atendimento: Rua Estevão Pinto, 15 

Telefone Geral: (31) 3280-4000
Consultas: (31) 3279-2222

Acompanhe o Hospital Lifecenter nas redes:


